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De Nederlandsche Entomologische Vereeniging bestaat

100 jaren, maar is nog jeugdig van geest

en nog steeds bloeiend

door

Prof. Dr. J. C. H. DE MEIJERE
(Amsterdam)

ƒ. Vergaderingen.

Van de eerste 50 jaren der Nederlandsche Entomologische Ver-

eeniging werd door den heer van der Wu 1 p een historisch over-

zicht opgesteld, waarin op nauwkeurige en uitgebreide wijze de
wordingsgeschiedenis werd uiteengezet en dat ook later door nie-

mand minder dan onzen veeljarigen President Dr. J. Th. Ou d e-

ma n s meermalen ter lezing werd aanbevolen. Na 50 jaren waren
allerlei moeilijkheden overwonnen en was de toestand gestabiliseerd,

zoodat geruimen tijd op dezelfde wijze kon worden voortgewerkt ;

de Vereeniging bleef steeds bloeiend, waarop de President bij het

60-jarig bestaan op de bijeenkomst in 1905 te 's-Gravenhage, en bij

75-jarig in 1920 te Bergen-op-Zoom heeft gewezen. Er was jaar-

lijks een wintervergadering, tot het halve-eeuw- feest steeds te

Leiden, geweest, maar later ook op andere groote plaatsen, afwis-

selend te Amsterdam, 's-Gravenhage. Utrecht en Rotterdam, de

Zomervergadering zooals vroeger in verband met de excursie ergens

dicht bij onze Oost- of Zuidgrens. Voor de laatste werd op de

voorafgaande een der oudere leden tot eere-voorzitter benoemd,

maar na 1904 is dit niet meer geschied. Uit den aard der zaak

werd de Wintervergadering het drukst bezocht, terwijl die van den

zomer meer tot de kern der E. V. beperkt bleef. Met de vermeerde-

ring van het aantal leden steeg het aantal sprekers op de winter-

vergadering dermate, dat niet allen aan het woord konden komen.

Omdaarin te voorzien werd eerst op voorstel van Dr. L y c k 1 a-

ma in 1932 bepaald, dat men niet langer dan 20 minuten mocht

spreken, terwijl later op voorstel van Dr. Barendrecht en Dr.

Kruseman in 1938, de proef genomen werd met een Herfstver-

gadering in November, die voor langere voordrachten bestemd was.

Daarvan zijn er tot dusverre 5 gehouden en het is gebleken, dat

daardoor het bezoek der Wintervergadering niet verminderde, waar-
voor vrees bestond en wat het bestuur wilde voorkomen, daar men
er prijs op stelde dat men daar een groot aantal leden zoude kunnen
aantreffen. Op deze 5 werden de volgende onderwerpen behandeld :

1. Leefmans. Over de phaenologie bij insecten en hare beteeke-

nis voor de landbouwentomologie.
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S t ä r e k e. Le faisceau des ocelles et la fonction qu 'il nous
suggère, avec un appendice sur l'antenne des fourmis.

Schoevers. Overzicht van het werk op toegepast entomolo-

gisch gebied, door den Plantenziektenkundigen Dienst in het

afgeloopen jaar verricht.

2. Kruseman. Iets over de begrippen Soort, Ondersoort, Ras,

Populatie, Variëteit, Aberratie.

Schoevers. Eenige mededeelingen over door insecten ver-

oorzaakte schade in 1939.

3. Tinbergen. Het gedrag van de heivlinder Eumenis semele L.

Schoevers. Schadelijke insecten in 1940 en 1941.

4. R o e p k e. De nomenclatuur-impasse, en wat moeten wij doen
om eruit te geraken.

5. Schoevers. In 1 943 door insecten veroorzaakte schade aan
land- en tuinbouwgewassen.
Hazelhoff. Nieuwere inzichten inzake de ademhaling en de
regeling der ademhaling bij insecten.

In de jaren der bezetting zijn de vergaderingen meest in Amster-
dam gehouden, soms te Utrecht, terwijl het eeuwfeest op den op-
richtingsdatum, 12 October 1945, te Amsterdam gehouden werd. Óp
dien dag werd des morgens een gewone zomervergadering gehouden,
maar zonder wetenschappelijke mededeelingen, wel met een jaar-

verslag van den President Dr. Mac Gillavry, die 's middags
een herdenkingsrede uitsprak, waarin ook het werk onzer leden in

de verschillende orden werd herdacht. Hij had toen het Presidium

aan Dr. Uyttenboogaart overgedragen, die nu verder re-

ceptie hield, waarbij verscheidene personen hun beste wenschen voor

de N. E. V. tot uiting brachten.

Het is van algemeene bekendheid, dat onze Vereeniging, die uit

menschen van velerlei beroepen en van verschillende leeftijden be-

staat, allen gedreven door onbaatzuchtige liefde voor natuurstudie,

steeds door dezelfde joviale en hulpvaardige verhouding geken-

merkt is. Ik herinner mij slechts een paar gevallen van verschil van
opinie, die tot het uittreden van enkele leden hebben geleid. Vooral
op de zomervergaderingen heerschte gewoonlijk een geest van hech-

te vriendschap, die het bijwonen voor velen tot een gewaardeerde
ontspanning maakt. De mededeelingen op de vergaderingen waren
dikwijls zeer interessant en leerzaam ; ik moge volstaan met er

eenige te memoreeren ; zoo van Bakker over Neuroptera ; B a -

rendrecht drie over Fungivoriden ; B e 1 s over de Nycteribiiden

op vleermuizen in de grotten van Z. Limburg ; B e n t i n c k over
Micro's ; Bernet Kempers over aderen en monddeelen van
kevers ; Brants over allerlei vlinders ; Corporaal over Naar-
dermeercollectie en Indische Psychiden ; B is schop van Tui-
nen over zagen van bladwespen ; Diakonoff over Nederl. en

Indische Micro's ; Docte r s van Leeuwen over gallen ; v a n
Eyndhoven over mijten op vleermuizen ; Everts tallooze over
Nederl. kevers ; de Fluiter over het eierleggen van de sluip-
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vlieg Rondania en de Douglaswolluis ; Ge y s k e s over Protura en
Neuroptera ; Jacobson over de grotten van Babakan met de
Arixenia's ; K a b o s over Dipteren, het eierleggen van zweefvlie-

gen ; Koornneef over bladwespen ; Kruseman tien over
Tendipediden ; Leefmans over Indische publicaties, de draai-

hartziekte op koolplanten ; L i e f t i n c k over Odonaten ; L y c k-

1 a ma over proeven met mangaanvoeding ; Mac Gillavry over

kevers, wantsen enz. ; de Me ij e r e over Nederl. en Indische

Dipteren, over biologie van Conopiden en Agromyziden ; A. C.

Oudemans tallooze over mijten en vlooien; J. Th. Oudemans
tallooze over Nederl. vlinders en Hymenoptera ; Piepers over

de psyche van vlinders ; R o e p k e over het dimorphisme van
Ägrotis pronuba, over Zoraptera ; Schmitz vele over Phoriden ;

Schogvers over schadelijke insecten ; van Rossum over
parthenogenesis bij bladwespen ; S t ä r c k e over biologie en psy-
chologie bij mieren ; Toxopeus over Indische vhnders ; U y t-

tenboogaart over zijn reis naar Suriname en de Canarische
eilanden, over Nederl. snuitkevers ; Wa s ma n n over biologie en
psychologie bij mieren, phylogenie der Paussiden ; van der
Wi e 1 over insecten in nesten van vogels en zoogdieren ; Wi 1-

1 e ms e over Orthoptera ; van Wi s s e 1 i n g h over Nederl.

Vlinders ; Wi 1 1 p e n over overplanten van Chrysophanus dispar.

Bijzonder is het, dat hieronder ook de drie nieuwe orden : de
Protura, Diploglossata (= Hemimeridae), waartoe Arixenia be-

hoort, en Zoraptera ter sprake gekomen zijn ; hiervan zijn alleen

de Protura inlandsch.

Dr. Mac Gillavry heeft van de voordrachten een kaart-

catalogus gemaakt, gerangschikt naar de auteurs met aangifte der

besproken onderw^erpen ; deze is nu op onze bibliotheek ter raad-

pleging voor de leden.

Een aantal werkende leden, die ons in dit tijdvak ontvielen,

moge hier genoemd worden met het jaar van hun overlijden :

Mr. J. H. Albarda, 1899. J. R. H. Neervoort van de Poll,

Mr. W. Albarda, 1899. 1925.

C. P. G. C. Balfour van A. Mos, 1928.

Burleigh, 1929. Dr. J. Th. Oudemans,
P. J. van den Bergh, 1931. 20 Febr. 1934.

K. J. W. Bernet Kempers, Dr. A. C. Oudemans,
5 Maart 1945. 14 Jan. 1943.

A. C. J. H. Bierman, J. D. Pasteur, 22 Jan. 1904.

17 Aug. 1908. Dr. E. Piaget, 10 Sept. 1910.

K. Bisschop van Tuinen, Mr. M. C. Piepers, 1919.

14 JuH 1905. Dr. C. L. Reuvens,
A. E. Bouwman, 5 Aug. 1935. 13 Dec. 1915.

A. van den Brandt, C. Ritsema Czn., 1929.

18 Jan. 1909. Prof. J. Ritzema Bos, 1928.

Mr. A. Brants, 1931. W. Roelofs, 1897.
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J. Broerse, 4 Jan. 1940.

A. J. Buis, 13 Nov. 1936.

M. Caland. 8 Mei 1925.

J. C. Ceton, 1943.

Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts,

9 Juni 1932.

Mr. A. J. Fokker, 1929.

N. la Fontijn, 1911.

Mr. H. W. de Graaf,

23 Jan. 1911.

H. W. Groll, 5 Juni 1900.

D. ter Haar, 29 Juni 1905,

Dr. A. W. M. van Hasselt,

16 Sept. 1902.

F. J. M. Heylaerts, 1916.

D. van der Hoop, 15 Juli 1925.

Dr. Edw. Jacobson,

29 Dec. 1944.

J. Jaspers Jr., 2 Jan. 1909.

J. C. J. de Joncheere, 1913.

N. A. de Joncheere, 1927,

J. Z. Kannegieter,

16 Febr. 1899.

A. E. Kerkhoven, 1923.

J. Kinker, 17 Mei 1900.

H. J. H. Latiers, 1929.

Mr. A. F. A. Leesberg,

9 Dec. 1906.

Dr. H. J. Lycklama à Nyeholt,

25 Juni 1933.

Mr. E. A. de Roo van West-
maas, 21 Nov. 1902.

G. van Roon, 1928.

Dr. A. J. van Rossum,
28 Jan. 1909.

Emile Seipgens, 1897.

G. A. Six, 1899.

P. J. M. Schuyt, 1928.

C. A. Smits van Bürgst, 1930.

P. C. T. Snellen,

29 Maart 1911.

J. A. Snijder, 1931.

P. Tutein Nolthenius, 1929.

F. T. Valck Lucassen, .

17 Sept. 1939,

Dr. M. C. Verloren van
Themaat, 20 Maart 1900.

Prof. Dr. J. Versluys,

22 Jan. 1939.

Dr. H. J. Veth, 10 Aug. 1917.

H. A. de Vos tot Nederveen
Cappe!, 1929.

Mr. L. H. D. de Vos tot

Nederveen Cappel, 1934.

Joh. de Vries, 1901.

Prof. Dr. Max W. C. Weber,
7 Febr. 1937.

Dr. H. W. van der Weele,
30 Aug. 1910.

F. M. van der Wulp,
27 Nov. 1899.

Hun allen zij hier nog een laatste eeresaluut gebracht !

Reeds in 1898 was te Amsterdam opgericht de ,,Amsterdamsche
Entomologische Club" als gevolg van het door H e i ma n s,

Thijsse en Jaspers uitgegeven blad ,,De Levende Natuur ;

Oudemans was President, zoodat gewaarborgd was, dat het

niet al te oppervlakkig zoude worden ; ik was vice-president en

T h ij s s e secretaris-penningmeester.

Deze Club heeft tot ongeveer 1915 bestaan en werd toen, vooral

door de bemoeiingen van Koornneef, omgezet in een entomol.

afdeeling Amsterdam der inmiddels opgerichte Nederl. Natuur-
historische Vereeniging. In het Gedenkboek van het 40-jarig be-

staan dezer Afdeeling vindt men een artikel van Dr. Mac G i 1-

lavry daarover op p. 215—217. Weer een tiental jaren later, in

1925, deed zich de behoefte gevoelen aan een vereeniging van de
toen vrij talrijke entomologen, leden der E.V. te Amsterdam, zoo-

dat zij als Afdeeling van de E. V. kon worden erkend. Zij kreeg
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den naam : ..Afdeeling Noord-Holland en Utrecht" en schrijver

dezes werd toen Voorzitter, omstreeks 1936 Dr. Mac Gillavry
en daarna de heer C o r p o r a a 1 en zij bestaat nog ; in den be-

zettingstijd konden weinig vergaderingen gehouden worden. Het
bezwaar van Mr. B r a n t s op de zomerverg. der E. V. van 19 Juni

1926, dat zulke locale bijeenkomsten nadeelig konden zijn voor

de E. V., is niet bevestigd.

Een dergelijke vereeniging bestaat sedert jaren al in Den Haag,
die in den tijd van Everts bloeiende was en ook dikwijls door

leden uit Rotterdam wordt bezocht.

Ook in Oost-Indië deed zich de behoefte tot meerdere aaneen-

sluiting gevoelen. Er werd in 1929 een vereeniging opgericht, die

te Buitenzorg haar centrum en ook vergaderplaats had ; zij werd
als Afd. Oost-Indië aan de Ned. E. V. verbonden ; de verslagen

werden in Holland gedrukt en door de E. V. uitgegeven, zie Ent.

Med. Ned. Indie, Dl. 1, p. 45- Wegens de groote afstanden

waren de leden voor een goed deel niet in de gelegenheid de bij-

eenkomsten bij te wonen ; toch was er een bevredigende belang-

stelling voor. Voorzitter was Dr. Leefmans. Nadat dit eenigen

tijd zoo geduurd had, werd, vooral na een brief van L i e f t i n c k,

waarin stond, dat men jonge leden tegen mindere contributie

wenschte aan te nemen, wat met onze wet in strijd is, het beter

gevonden den band te verbreken en aan te raden een afzonderlijke

Entom. vereeniging voor Oost-Indië op te richten, wat toen ook
geschied is op 15 Dec. 1934. Alle bestuursleden onzer E. V. gaven

zich als lid op en ook verscheidene anderen en zoo ook omgekeerd.

Zij telde in 1939 54 leden en geeft een eigen tijdschrift uit met
zeer degelijken inhoud en zeer goede platen en afbeeldingen. Toen
Leefmans in 1934 naar Holland vertrok, werd Kalshoven
in 1935 Voorzitter en na hem in 1938 L i e f t i n c k.

Een zeer belangrijke uitbreiding werd de oprichting van de Af-
deeling voor toegepaste Entomologie. Hiervoor was op 17 Mei
1941 een voorloopige vergadering te Wageningen gehouden door

enkele leden der E. V. en van de Nederl. Phytopathologische Ver-
eeniging ; hierbij werd voorgesteld zulk eene groep op te richten

en aan te vragen, dat deze als Afdeeling van de E. V. zou worden
erkend. Dit werd op de Buitengewone Vergadering van 25 Sep-
tember 1942 door de E. V. aangenomen. Voorzitter werd Dr. A.
D. Voûte, secretaris Dr. C. J. B r i e j è r. Deze Afdeeling,

waarvoor dus niet geldt, dat de leden de contributie der E. V.
betalen, maar een veel minder bedrag, heeft reeds verscheidene

vergaderingen gehouden, pok excursies, als naar den proeftuin en
het laboratorium van het Zuid-Hollandsche Glasdistrict te Naald-
wijk op 20 September 1941, waarop zeer verschillende, voor de
practijk belangrijke zaken besproken zijn. Er zijn erbij, waarop de
insecten een zeer passieve rol vervullen, zooals op de vergadering

in het Koloniaal Instituut, die aan het Derris-probleem gewijd was,
maar op andere is dit weer in het geheel niet het geval en, naar
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ik hoop, zal dit niet leiden tot ongunstig beoordeelen van de boven-
staande verhouding, die ook ik voor de entomologie in haar ge-

heelen omvang de meest passende vind, evenals dit bij de Inter-

nationale Entomologen-Congressen het geval is. De verslagen

worden door de E. V. verzorgd en ook aan hare leden rondgezon-
den en in het Tijdschrift opgenomen.

II. Bibliotheek.

Het kostbare bezit aan boeken van onze E. V. was in 1895 sinds

1877 gehuisvest geweest in een gebouw van de Mij tot Nut van
't Algemeen op de Steenschuur te Leiden en de heer R i t s e ma

was sinds 1870 bibliothecaris. Toen deze in 1897 na 25 jaren deze
functie wenschte neer te leggen, kwam Dr. R e uv e n s met het

voorstel, de bibliotheek naar Oosterbeek, waar hij toen' woonde,
over te brengen, wat, ondanks eenige geuite bezwaren, aangeno-
men werd in de vergadering van 11 Juni 1898. Het bleek een uit-

stekende oplossing te zijn. Dr. R e u v e n s liet op zijn terrein op
eigen kosten een afzonderlijk steenen gebouw oprichten voor de
boeken ; hij was nu tot bibliothecaris benoemd en alles liep gere-

geld. De eerste catalogus, die in 1872 en 1873 verschenen was, en
waarvan geen exemplaren meer beschikbaar waren, moest door een
nieuwen vervangen worden en die verscheen eveneens in twee af-

deelingen, de bibl. van Hartogh Heys van de Lier apart ;

de laatste kwam in 1897 gereed, die van de eigen boeken in 1898.

Later vervaardigde hij nogmaals een geheel nieuwen catalogus, die

in 1911 gereed kwam en waarin de beide bibhotheken niet meer
gescheiden waren. De nieuwe aanwinsten publiceerde hij toen in

de Entom. Berichten. Tot ons groot leedwezen overleed hij na
korte ongesteldheid 13 December 1915, wat ons Bestuur voor
nieuwe moeilijkheden plaatste. Er kwam een aanbieding van het

Rijksmuseum te Leiden en een van het Koloniaal Instituut te Am-
sterdam. Na rijp beraad werd dit laatste in de Buitengewone Ver-
gadering van 2 April 1916 aangenomen. De voorwaarden werden
in het Tijdschr. v. Ent. LIX p. XXXIV vastgelegd ; een ervan

was, dat de bibliotheek ter plaatse ook voor niet-leden der E. V.
ter raadpleging zoude zijn ; het beheer zou door het personeel van
het Instituut geschieden. Ik werd tot bibliothecaris van wege de
E. V. benoemd. Daar het Instituut nog in aanbouw was, werd onze
boekerij eerst ondergebracht in een gebouw in de Hazepaterslaan 5

te Haarlem, daarna in een huis in de Plantage Middenlaan 13—15

te Amsterdam en kon in December 1923 naar het Instituut worden
overgebracht in de twee ruime étages vap het boekenhuis, die daar-
voor bestemd waren. Hier waren de boeken vele jaren naar ons
genoegen gehuisvest ; de heer De Braconier, de bibhotheca-
ris van het Instituut werd later door den heer Utermark ver-
vangen en de heer K o 1 s t e e g, die een groot deel van de tech-

nische werkzaamheden verrichtte, kwam in 1932 te overlijden;

door de omstandigheden moest het Instituut ook op bezuiniging
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bedacht zijn, zoodat er later wel eens wat hulp te kort schoot voor
den bibliothecaris van de E.V. wat in 1926 Mac Gillavry
en in 1934 Uyttenboogaart geworden was. De boekerij

had een groote uitbreiding gekregen, niet alleen omdat eenige leden

hun geheele bezit aan vakboeken aan haar vermaakten o.a. van
Hasselt, Snellen, A. C. Oudemans, of haar de keuze
daaruit heten als V e t h, Everts, J. Th. Oudemans, maar
ook door nieuwe ruilverbindingen en vele geschenken van leden uit

het buitenland. Daardoor bestond er behoefte aan een nieuwen
catalogus, vooral ook wegens de vele overdrukken, die onze boe-

kerij bevat ; daarom werd door de E. V. eenige hulp aangesteld,

deels bezoldigd, als de heeren Verhoef en Grolle, de dames
Mevr. R a a c k e, Mej. Wij k e r

{
later Mevr. Schuurman s-

Wij k e r ) en Mevr. Loos j es-van Bemmel en er werd
ook veel kostelooze hulp geboden door de leden Mevr. Voûte
en den heer Koornneef. Zoo kwam de kaartencatalogus in

1934 gereed.

De zeer omvangrijke catalogus zelf kon eerst in 1937 verschijnen ;

terwijl in dien van 1911 de boeken volgens de insectenorden in

hoofdgroepen waren verdeeld, zijn nu alle alphabetisch gerang-

schikt, zooals tegenwoordig in de meeste bibliotheken gebruikelijk

is. Wegens meerzijdigen inhoud waren vroeger vele boeken niet

in een der groepen onder te brengen, maar nu is niet gemakkelijk

te zien, welke boeken over een bepaalde groep aanwezig zijn. De
catalogus zelf bevat twee supplementen en was tot 31 December
1937 volledig ; een derde supplement is verschenen in de Entom.
Berichten van 1 Juh 1939 No. 228. Dr. Uyttenboogaart
heeft door dit omvangrijke werk ons allen zeer aan zich verplicht.

In 1940 werd door de Duitsche bezetting een groot gedeelte

van het Instituut opgeëischt voor zijn politiediensten en moest onze
boekerij weer verhuizen en ook de entomologische afdeeling van
het Zoölogisch Museum van Amsterdam. Door de bemoeiingen
van den Directeur van dit Museum, Prof. Dr. L. F. d e Beau-
fort, konden beide onderdak vinden in een leegstaand school-

gebouw aan den Zeeburgerdijk 21 ; onze bibliotheek werd in de
voormahge gymnastiekzaal geherbergd en het was een voordeel

voor den staf van het museum, dat hij nu de boeken dagelijks in

onmiddellijke nabijheid had.

Dat de heer Corporaal, die sedert 1939 bibliothecaris van
de E. V. is en tevens conservator van dit Entom. Museum, is ook
een gunstige omstandigheid. Daar heeft de heer Piet zich door
het herstel van banden enz. zeer verdienstelijk gemaakt, evenals dit

vroeger door Mevr. Voûte in het Instituut gedaan was, de heer

van Eyndhoven door het ordenen van de nalatenschap van
Dr. A. C. Oudemans.

Dr. Reu ven s heeft indertijd (T. v. E. 48, 1905, p. XLVI)
al op een aantal zeer zeldzame boeken van onze E. V. gewezen.
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later nog op eene collectie notities van den bekenden Belgischen
hoogleeraar Plateau over mimetismus ; ook op het album van
photo's van onze leden, het laatste meest zonder veel succes, wat
jammer is. Mag ik hierop vooral de jongeren nog eens attent maken ?

In de Entomologische Mededeelingen van Nederl. Indie ( Dl. 2,

No. 2, p. 17), vind ik, dat de heer Edw. Jacobson aan de
vereeniging aldaar een aantal boeken en brochures heeft geschon-
ken met den wensch, dat deze bij opheffing daarvan voor de
Nederl. E. V. bestemd zijn. De onzekere toestanden in Indie bren-

gen mij ertoe, dit hier te vermelden ; het is ook een blijk van waar-
deering voor onze E. V.

III. Publicaties.

Het Tijdschrift voor Entomologie, dat reeds in de eerste halve

eeuw werd uitgegeven, handhaafde zijn ouden roem ook in de
tweede helft en was dikwijls nog uitgebreider. Wegens de kosten

verschenen er minder gekleurde platen dan de vroegere, met de
hand gekleurde ; wel zijn de nu met vierkleurendruk vervaardigde

ook zeer mooi, maar ook deze zijn zeer duur ; daarom wordt van
de ook later uitgevondene zincographieën en autotypieën veel ge-

bruik gemaakt ; vooral bij de nu dikwijls gebruikte genitaliën als

soortkenmerk vervangen zij meermalen lange beschrijvingen. Zelf

geef ik aan een zincographie naar een teekening van den auteur

de voorkeur boven een autotypie naar een photo, waarin dikwijls

het verband der deelen niet goed te zien is.

Wat den inhoud betreft, kan ieder zich door de inhouds-opga-

ven en de registers overtuigen, hoe veelzijdig die is en hoeveel er

ook door buitenlanders bij ons wordt ingezonden.

Met eenige voorbeelden uit de latere jaargangen moge ik hier

volstaan.

Over Nederlandsche Fauna :

1921. Wi 1 1 e ms e. Monographie der Nederl. Orthoptera. 1925,

1926. Li e f ti nek, Monographie der Nederl. Odonata. 1932.

R e c 1 a i r e, Nederl. Hemiptera Heteroptera. 1933. Kruseman,
Nederl. Tendipes-sooiten. 1934. Fischer. Nederl. Trichoptera-

1936. B e n t i n c k, Aanteekeningen over Nederl. Micro's. 1936 en
volgende. L e mp k e. Catalogus der Nederl. Macrolepidoptera,
1938. S c h o 1 1 e n. Macro's van de Lijmers. 1939. De Me ij e r e.

Naamlijst der Nederl. Diptera. 1940. Ge y s k e s, Nederl. Ple-
coptera. 1943. Kruseman, Nederl. Psocoptera.

Over Exoten :

1907—1924. De Me ij e re, Studien über süd-ost-asiatische Dip-
teren. I —XVI. 1933. Kalis, Rhopalocera van Nederl. Indie.

1936 en volgende, Fauna sumatrensis, over Jacobs o n's mate-
riaal, o.a. Wil lem se Acrididae. 1934 D u d a, Chloropidae.
1931 —1940. Valck Lucassen, Cetoniinae : Clerota, Pseudin-
ca, Megaphonia. 1 930—1 934. Uyttenboogaart, Coleopte-
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ra van de Canarische Eilanden. 1932. Ma c f i e, Kleine Ceratopo-
gonidae op de vleugels van andere insecten, vooral bij Odonata.
1943. R o e p k e, Notodontidae van Nederl. Indie.

Over Metamorphose :

1925 en volgende. De Me ij er e, Larven der Agromyziden.
1932. Lieftinck, Nieuwe Prosopistoma op Java. 1936. Mej.
Stork, Puparien der Anthomyiden. 1941 —1943. BernetKe ra-

pe r s, Larven van Staphyliniden en Helodiden.

Over Biologie :

1932. Lycklama, Proeven over melanisme bij vlinders. 1938.

Peacock, Proeven van Van Rossum over parthenogenesis

bij Pseudocîavellaria amerinae L.

Er volgt hieruit, dat de kleinere insectenorden de aandacht van
vele leden hebben ; daarentegen zijn degenen, die zich met de
exotische vlinders bezighouden, ondanks al hun pracht, op de vin-

gers van één hand te tellen ; R o e p k e heeft veel gedaan voor

de kennis der Javaansche en Toxopeus voor die van Boeroe

en Nieuw-Guinea, vooral ook voor de Lycaeniden. Iemand als

Snellen, die de meeste vlinders van alle werelddeelen bestem-

men kon, hebben wij nu niet. Zijn vele bijdragen met de prachtige

platen naar de origineelen van Brants, Prof. van Leeuwen
e.a. vormden den roem van de oudere jaargangen ; daarentegen

is onze kennis verdiept en dat is ook goed.

In de vergadering van 13 Juli 1901 bracht de heer ter Haar
zijn wenschen ter sprake, naast ons tijdschrift nog een tweede uit-

gave te stellen, die aan alle leden zou worden toegezonden en

vooral hen zou bevredigen, die de vergaderingen niet plegen te

bezoeken. Zijn bedoeUng was blijkbaar volgens zijn vergelijking

met De Levende Natuur een meer populair tijdschriftje met korte

mededeehngen ; dit denkbeeld vond weinig instemming, men
wenschte het wetenschappelijk karakter der E. V. te behouden,

maar voelde wel iets voor korte mededeelingen, die in het Tijd-

schrift minder op hun plaats waren en ook eerder in een meermalen
verschijnend blaadje konden worden opgenomen. Daarmede werd
dus de proef genomen. Het eerste nummer verscheen 1 September

1901 ; er verschijnen 6 afleveringen per jaar en 24 nummers vor-

men een deel ; en wij zijn nu aan het 11de deel. Dit tweemaande-
lijksche blad bevat vele belangwekkende mededeelingen over zeer

verschillende onderwerpen en is door zijn opgaven over preparee-

ren en conserveeren, maar ook door zijn zuiver entomologische

stukken een onmisbaar hulpmiddel geworden, en, nu ook vreemde
talen en figuren mogen worden gebruikt, ook voor het buitenland.

Zoo heeft het initiatief van den heer ter Haar toch vrucht ge-

dragen, ofschoon wel op iets andere wijze dan hij bedoeld had.

Ook hier is het door de inhoudsopgaven bij elk nummer en het

register minder noodig voorbeelden te geven.

In de bezettingsjaren ondervonden onze beide publicaties allerlei

moeilijkheden ; beide werden wegens papierschaarschte ingekrom-
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pen, waarin door ons door kleindruk gedeeltelijk werd voorzien.

Toen later een der beide gestaakt moest worden, omdat er slechts

voor één papier te verkrijgen was, werden de En torn. Berichten

gekozen om den band met de leden te onderhouden. Het Tijd-

schrift geraakte ten achter ; terwijl vroeger ons idee was het deel

uiterlijk op 31 December van zijn jaar te doen verschijnen, is nu
Deel 1943 in 1944 verschenen. Deel 1944 komt in 1946, Deel 1945
wordt het jubileumnummer en verschijnt in 1947 en dan hopen wij,

dat het achterstallige spoedig zal kunnen worden ingehaald, daar
het allerlei vergissingen geeft, wanneer een deel niet in zijn eigen

jaar verschijnt.

IV. Geldelijke aangelegenheden.

De heer H. Hartogh Heys van de Lier, die in 1860/61

lid geworden was, hield ervan, zich een groote entomologische

bibhotheek aan te schaffen, die steeds ter beschikking stond van
de andere leden. Na zijn onverwacht overlijden op 19 Januari 1870
gaf zijne weduwe, die van zijne plannen op de hoogte was, deze
ten geschenke aan de E. V. en voegde er nog een jaarlijksche sub-

sidie van f 400. —aan toe voor aankoop van vervolgwerken en
later ook van nieuwe boeken. Enkele leden hadden reeds kleine

bedragen er aan gegeven, als van Eyndhoven f 300. —voor

een fonds, dat nog bestaat, Lodeesen f 100.—, Jaspers
f 25. —. In de tweede halve eeuw werden deze voorbeelden door

eenigen opgevolgd. Dr. J. H. A 1 b a r d a schonk f 2000. —, Dr.

R e u V e n s een legaat van ruim f 8000. —, bezwaard met vrucht-

gebruik, eveneens Dr. V e t h een nalatenschap van ruim

f 10.000.

—

; terwijl Mevr. Hartogh Heys van de Lier-
Snoeck bij haar overlijden op 4 Januari 1898 een som van
f 10.000. —legateerde, om van de rente de jaarlijksche toelage te

blijven voortzetten, wat hoogelijk gewaardeerd werd. Later kwa-
men er nog eenige fondsen met bepaalde bestemming bij, het fonds

Hacke-Oudemans, het fonds Mac Gillavry voor de

bibliotheek, het fonds van de leden voor het leven, terwijl de in

1934 overleden president een J. Th. Ou d e ma n s-stichting na-

het, die nu ca. f 6000. —bedraagt. Voorts werd er een vereeniging

tot het financieren der viering van het 100-jarig bestaan der E.V.
ingesteld, die in 1943 over ruim f400 beschikte, wat, nu de feest-

viering zoo eenvoudig moest blijven, niet opgebruikt zal zijn. De
geldelijke verhoudingen zijn dus wel heel anders en ingewikkelder

dan in 1895.

yet Fonds-B r a n t s (f 1000) is opgebruikt voor den Catalogus

van L e mp k e der Nederl. Macrolepidoptera ; de Dr. D. L.

Uyttenboogaart-Eliase n-Stichting gaf f 500 voor den
catalogus der bibliotheek. Al de genoemde legaten, fondsen en stich-

tingen vormen niet het kapitaal der Vereeniging, maar werken toch

met hetzelfde doel en verlichten daardoor hare lasten. Hieronder
volgt een staatje ter vergelijking met den toestand in 1895.



ENTOMOLOGISCHEVEREENIGINGBESTAAT 100 JAREN. 11



12 J. C. H. DE MEIJERE, DE NEDERLANDSCHE

Mededeel, van Nederl. Indie 4, 1938, p. 43, wat zeer lezenswaard is.

V. Bestuit.

De Feestvergadering te 's-Gravenhage op 6 Juli 1895 voor de
eerste halve eeuw werd bijgewoond door 40 leden, waaronder de
oprichters : F. M. van der Wulp en Dr. M. C. Verloren van
Themaat, en van de nog in leven zijnde leden : Dr. D. L. Uytten-
boogaart, A. A. van Pelt Lechner en ikzelf. Alleen de eerste was
nu op het eeuwfeest ook tegenwoordig, ten deele wegens de nog
gebrekkige verkeersmiddelen. Het aantal leden was toen totaal 141,

nl. 9 eereleden, 9 correspondeerende leden, 17 begunstigers, 101

gewone leden en 3 buitenlandsche.

Op het eeuwfeest waren aanwezig 63 leden, hun aantal is nu
in totaal 258, nl. 1 Hd van verdienste, 6 eereleden, 13 begunstigers,

8 correspondeerende leden, 14 buitenlandsche en 216 gewone, dus
aanmerkelijk meer dan in 1895. De laatste wintervergadering, nu
onlangs 23 Februari, werd door 52 leden bezocht ; eene lijst van
het ledental van 1859 tot 1930 staat als Bijlage in T. v. E. 73 p.

CX, het maximum was toen ih 1930 : 195.

Hier wil ik nog aangeven, dat de N. E. V. thans het maatschap-
pelijk jaar van 1 I —31 XII aangenomen heeft en dat als zetel der

Vereeniging Amsterdam bepaald is.

Uit de vermeerdering van het ledental en uit de opgaven in de
vorige hoofdstukken blijkt voldoende, dat onze Vereeniging zich in

bloeienden staat bevindt en zich nog belangrijk heeft uitgebreid :

zij is hare roeping getrouw gebleven ; de v/etenschappelijke beoefe-

ning dezer in vele opzichten zoo belangwekkende, zeer groote klasse

van het dierenrijk, waar nog zoo onuitputtelijk veel te onderzoeken
valt. Werd vroeger de toegepaste entomologie veelal onder de
Phytopathologie gerangschikt, nu wordt wel ingezien, dat daarvoor

een entomologisch gevormd zoöloog noodig is, en daarom is het zoo

goed, dat die als een afdeehng bij onze E. V. is ondergebracht.

Voor de bestrijding is kennis der biologie van het schadelijke dier

noodig, want die loopt bij bijna gelijke soorten dikwijls zeer uiteen.

De hulp, die door onze leden daarbij geboden wordt, wordt ook wel
gewaardeerd, en het wekt bij buitenlanders wel eens bevreemding,

dat die hulp door ons meestal kosteloos gegeven wordt. Daarom is

het zoo jammer, dat dit in den regel weinig ingezien wordt door
hen, die in de Rijksbesturen zitten en die meestal juristen of eco-

nomen zijn. Van der Wu 1 p heeft daar indertijd ook al over

geklaagd. De Rijkssubsidie van ƒ 500, vroeger voor de uitgave van
ons Tijdschrift gegeven, is nu op ƒ 225 gebracht. Dr. U y 1 1 e n-

boogaart heeft in 1933 zijn bevindingen verteld bij het eeuw-
feest van de Engelsche entom. Vereeniging en zelf heb ik dit van de
Fransche E. V. bijgewoond, waarbij ook de President van de Fran-
sche Republiek tegenwoordig was. Wel is er door de school van
Heimans en Thijsse, en door de Natuurhistorische Vereeniging
meer belangstelling dan vroeger en worden de entomologen niet
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meer als een soort onschadelijke maniakken beschouwd. Maar er is

nu ten minste zoowel aan de Landbouwhoogeschool te Wagenin-
gen als aan de Universiteit te Amsterdam gelegenheid voor hooger

onderwijs in Entomologie. Een verblijdend feit is het ook, dat door

het Gouvernement van Ned. Indie Dr. Toxopeus is toegevoegd

aan de Amerikaansche expeditie van A r c h b o 1 d naar Nieuw-
Guinea, waarbij alle ongewervelde dieren, meest Insecten, voor het

Museum te Buitenzorg bestemd zijn. Het wordt dus beter. Zoo
moge onze E. V. voortgaan in bloei en allen aantrekken, die be-

hagen scheppen in de pracht en de veelvormigheid van bouw en

structuur, in de beschouwing ,,der Wonderen Gods in Zijne minst-

geachte schepselen", en hunne zorgvuldige bestudeering.

Buitengewoon Eerelid.

Z. K. H, Prins Hendrik, overleden

Hertog van Mecklenburg 1903 3- 7 1934

Eereleden.

Dr. Gustav L. Mayr, Weenen 1867 14- 7 1908

R. Mac Lachlan, Londen 1867 23- 3 1904

Prof. T. Thorell, Helsingborg, Zweden 1872 1902

Baron E. de Selys Longchamps, Luik 1872 11-12 1900

Mr. J. H. Albarda, Leeuwarden 1893 1899

F. Du Cane Godman, Londen 1893 1919

O. Salvin, Londen 1893 1899

F. M. van der Wulp, 's-Gravenhage 1894 17-11 1899

Prof. A. S. Packard, Providence, U.S.A. 1900 11- 2 1901

Dr. Fr. Brauer, Weenen 1900 19-12 1904

Ed. Reitter, Paskau, Moravie 1900 1919

Er. Wasmann S. J., Valkenburg 1901 27- 2 1931

Prof. Dr. Aurivillius, Stockholm 1903 20- 7 1929

L. Ganglbauer, Weenen 1903 1912

Dr. G. Kraatz, Berlijn 1906 2-11 1903

Dr. R. Gestro, Genua 1909 6- 6 1936
Prof. Dr. L. von Heyden, Bockenheim 1909 13- 9 1915

J. H. Fahre, Sérignan bij Orange
(Vaucluse) 1909 Oct. 1915

Prof. Dr. K. M. Heller, Dresden 1911

Lord Walter Rothschild, Tring 1913 27- 9 1939
Prof. J. H. Kolbe, Berlijn 1913 26-11 1939
Dr. D. Sharp, Brockenhurst, Hants 1914 1923
Dr. Antonio L. Berlese, Florence 1916 24-9 1927

Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, 's-Gravenhage 1919 9- 6 1932
Dr. E. E. Bergroth. Ekenäs, Finland 1924 22-11 1924
Mr. A. Brants, Arnhem 1926 10- 9 1931

Th. Becker, Liegnitz 1926 29- 6 1928
Prof. J. H. Comstock, Ithaca U.S.A. 1928 20- 3 1931
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Dr. Geza de Horvàth, Budapest

Dr. Leland O. Howard,
Washington D.C.

Prof. Dr. A. Handlirsch, Weenen
Prof. Dr. William Morton Wheeler,

Boston Mass. U.S.A.

Dr. A. C. Oudemans, Arnhem
Walther Horn, Berlijn

Prof. Dr. R. Jeannel, Parijs

Aug. Lameere, Brussel

Edw. Meyrick, Marlborough Wilts

Prof. A. D. Imms, Cambridge
Prof. Sir Edw. B. Poulton, Oxford
Prof. F. Silvestri, Portici bij Napels

Prof. J. C. H. de Meijere, Amsterdam

Lid van Verdienste.

Prof. Dr. J. C. H. de Meijere,

Amsterdam 1942

1929
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16 Febr. 1930 Wageningen

25 Febr. 1934 Utrecht

17

13 Febr. 1938 Utrecht

16 Nov. 1941 Amsterdam

20 Nov. 1943 Amsterdam

Dr. J. Th. Oudemans (Reglement
Entom. Berichten).

Prof. Dr. J. C. H. de Meijere

(Stichting J. Th. Oudemans-
fonds).

Prof. Dr. J. C. H. de Meijere

(Stappen bij het Koninklijk Huis).

Dr. D. Mac Gillavry (Afd. toe-

gepaste Entomologie aangeno-
men).
Dr. D. Mac Gillavry (Honorair

lidmaatschap v. h. Bestuur).

President

Vice-President

Dr. A. D. Voûte

Vergaderingen der Afd. Toegepaste Entomologie.

17 Mei 1940 Voorloopige oprich-

tingsverg. Wagenin-
gen Plantenz. Dienst

Amsterdam
Zoölog. Lab.

Naaldwijk
Z.H. Glasdistrict

excursie.

Utrecht

Lab. vergel. Physiol.

Zoölog. Lab.

Wageningen
Entom. Lab.

Amsterdam
Lab. Bat. Petrol. Mij

Amsterdam
Kolon. Instituut

1. 5 Juh 1941

20 Sept. 1941

2. 25 April 1942

3. 22 Aug. 1942

4. 17 Oct. 1942

5. 3 April 1943

Dr. A. D. Voûte

id.

id.

Secretaris

Bestuur.

1889—1903
1903—1934
1934—1939

1939—1945
1945—
1889—1896
1896—1932
1932—1934

1934—1939
1939—1945
1945—
1894—1917

P. C. T. Snellen.

Dr. J. Th. Oudemans.
Prof. Dr. J. C. H. de

Meijere.

Dr. D. Mac Gillavry

Dr. D. L. Uyttenboogaart.

Dr. A. W. M. van Hasselt.

Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts.

ProL Dr. J. C. H. de
Meijere.

Dr. D. Mac Gillavry.

Dr. D. L. Uyttenboogaart.

Dr. K. W. Dammerman.
D. van der Hoop.
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